
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 16 
ПЛОВДИВ 

 
ПРОТОКОЛ № 6 

Днес, 02.03.2021г. в гр.Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, се проведе           
заседание на Районна избирателна комисия (РИК) 16 – Пловдив. Заседанието се откри в             
18:00 часа от председателя на комисията – г-н Илиан Иванов. Присъстват 16 членове на              
РИК 16 Пловдив, налице е изискуемия от ИК кворум за провеждане на заседанието.             
Отсъстват Георги Гатев, Димитър Згуров, Тодор Георгиев Анчев. 

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: 

Последен номер на решение-55-НС 

 

 

Поради липса на предложения и възражения от страна на членовете на РИК, проектът             
на дневен ред бе подложен на поименно гласуване и резултатите от него са както              
следва: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
1 

 

№ Материали за заседанието: Член  на 
РИК 

1. Регистрация на кандидатски листи МБ, КС, РП, 
ГК, ВД, НК, 
НЧ, ГГ 

2. Утвърждаване на замени в съставите на СИК  

3. Разни ИИ 

 Членове на РИК Гласуване 
1. Илиан Руменов Иванов ЗА 
2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 
3. Николай Стойчев  ЗА 
4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 
5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 
6. Мария Христова Атанасова ЗА 
7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
8. Георги Венциславов Гатев отсъства 
9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
10. Тодор Георгиев Анчев отсъства 
11. Владимир Петров Докторов ЗА 
12. Наум Китанов Китанов ЗА 
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Дневният ред се прие от РИК 16 – Пловдив с пълно мнозинство от             
присъстващите с  16 гласа „ЗА”. 

По т.1 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков–член на РИК 16 Пловдив. 

 

В резултат на гласуването с пълно  мнозинство от присъстващите с  15 гласа „ЗА” 
и на основание чл. 31, ал. 2 от АПК, чл. 72, ал. 1, т. 29; чл. 185, ал. 2 от ИК, РИК 16 – 

ПЛОВДИВ, Районната избирателна комисия взе следното:  
 

На основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната                
избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 
14. Райна Емилова Бонева ЗА 
15. Антон Костадинов Вътов ЗА 
16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 
17. Заприн Господинов Динев ЗА 
18. Силвия Славчева Петрова ЗА 
19. Димитър Василев Згуров отсъства 

 Членове на РИК Гласуване 
1. Илиан Руменов Иванов ЗА 
2. Радина Бойчева Петрова  ЗА 
3. Николай Стойчев  ЗА 
4. Манка Васкова Бабаджанова ЗА 
5. Гергана Лъвова Костадинова ЗА 
6. Мария Христова Атанасова ЗА 
7. Калоян Николаев Сухоруков ЗА 
8. Георги Венциславов Гатев отсъства 
9. Николай Георгиев Чунчуков ЗА 
10. Тодор Георгиев Анчев отсъства 
11. Владимир Петров Докторов ЗА 
12. Наум Китанов Китанов ЗА 
13. Цеца Пенчева Бресковска ЗА 
14. Райна Емилова Бонева ЗА 
15. Антон Костадинов Вътов ЗА 
16. Сюрия Юсуф Дене ЗА 
17. Заприн Господинов Динев ЗА 
18. Силвия Славчева Петрова ЗА 
19. Димитър Василев Згуров отсъства 
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РЕШЕНИЕ 
№  56–НС/02.03.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за           
участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

ДОКЛАДВА: Калоян Сухоруков – член на РИК 16 Пловдив. 

Постъпило е предложение от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, регистрирана с Решение           
на ЦИК № 2039-НС/12.02.2021г. за регистриране на кандидатска листа за участие в            
изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., подписано от Калин           
Милчев – пълномощник на представляващия коалицията. Към предложението са          
приложени:22 /двадесет и два/ бр. заявления-декларации от кандидатите по образец          
(Приложение № 67 от изборните книжа). Предложението е по утвърдения образец           
(Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок и е             
заведено под входящ № 28 на 02.03.2021 г. в 09:42 часа във входящия регистър на РИК                
на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021            
г. (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на 22            
/двадесет и двама/ кандидати за участие в изборите за народни представители,          
насрочени на 04.04.2021г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16 – Пловдив            
констатира, че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК.             
Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на            
04.04.2021г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1,               
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

                                                                          РЕШИ: 

1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „БСП за        
БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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№ по ред               Три имена      ЕГН 

1. Корнелия Петрова Нинова ********** 

2. Иво Ангелов Христов ********** 
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3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация по образец (Приложение № 71-НС от 
изборните книжа). 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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3. Иван Богомилов Петков  ********** 

4. Георги Костадинов Георгиев  ********** 

5. Костадин Иванов Палазов  ********** 

6. Минка Алдомирова Сърнешка  ********** 

7. Илия Любенов Гатев  ********** 

8. Диана Стойчева Димитрова   ********* 

9. Иван Детелинов Цанов  ********** 

10. Любомир Костадинов Корадов *********** 

11. Йохан Първанов Петков  ********** 

12. Атанаска Михаилова Тенева  ********** 

13. Николай Йорданов Аргиров  ********** 

14. Стефчо Неделчев Таушанов  ********** 

15. Златомир Росенов Дьовленски  *********** 

16. Иван Стоянов Върбанов  *********** 

17. Десислава Николаева Недева   ********** 

18. Екатерина Красимирова Манолова  ********** 

19. Румен Гавраилов Василев  ********** 

20. Йовка Божидарова Златева   ********** 

21. Тодор Стефанов Тодоров  *********** 

22. Калин Иванов Милчев  *********** 
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Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването му. 

 

. 

По т.2 от дневния ред докладва Калоян Сухоруков – член на РИК 16 Пловдив. 

В резултат на гласуването с пълно мнозинство от присъстващите с 15 гласа „ЗА”             
и на основание чл. 31, ал. 2 от АПК, чл. 72, ал. 1, т. 29; чл. 185, ал. 2 от ИК, РИК 16                       
– ПЛОВДИВ Районната избирателна комисия взе следното: 

РЕШЕНИЕ 
№  57–НС/02.03.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „.КОАЛИЦИЯ        
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за народни          
представители на 04.04.2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция „.КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-        
ОБЕДИНЕНИЕ“, регистрирана с Решение на ЦИК № 2007-НС/10.02.2021г. за         
регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители,           
насрочени на 04.04.2021 г., подписано от Веселина Стефанова Александрова –            
пълномощник на представляващия коалицията. Към предложението са приложени:19        
/деветнадесет/ бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 67          
от изборните книжа). Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 65 от            
изборните книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 29              
на 02.03.2021 г. в 14:10 часа във входящия регистър на РИК на кандидатските листи за               
участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. (Приложение № 69-НС от             
изборните книжа). Предлага се регистрирането на 19 /деветнадесет/ кандидати за         
участие в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16 – Пловдив            
констатира, че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК.             
Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
коалиция „КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в         
изборите за народни представители на 04.04.2021г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1,               
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

                                                                          РЕШИ: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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3. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „КОАЛИЦИЯ       

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за        
народни представители на 04.04.2021 г. 

4. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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№ по ред               Три имена      ЕГН 

1. Христо Любомиров Иванов ********** 

2. Манол Костадинов Пейков ********** 

3. Ивайло Пеев Старибратов  ********** 

4. Владимир Бонев Славянски ********** 

5. Цанко Георгиев Арабаджиев   ********** 

6. Николай Денев Георгиев  ********** 

7. Антони Генчев Герасимов   ********** 

8. Йоно Денев Чепилски  ********** 

9. Невена Райчева Пачеджиева   ********** 

10. Веселина Стефанова Александрова   ********** 

11. Явор Трифонов Беров  ********** 

12. Веселка Петрова Христамян  ********** 

13. Славка Димитрова Андреева  ********** 

14. Владимир Василев Джувинов   ********** 

15. Елена Атанасова Георгиева   ********** 

16. Ивайло  Иванов Вантулев ********** 

17. Кирил Василев Ташев ********** 

18. Костадин Стефанов Калайджиев   ********** 

19. Стефан Стоянов Ламбрев   ********** 
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4. ИЗДАВА удостоверения за регистрация по образец (Приложение № 71-НС от 
изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването му. 

Председател: Илиан Иванов  

Секретар: Манка Бабаджанова 

По т. 1 докладва Владимир Докторов – член на РИК 16 Пловдив. 

На основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната                
избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 58–НС/02.03.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „.ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ          
ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

Постъпило е предложение от коалиция „.ИЗПРАВИ СЕ !МУТРИ ВЪН, регистрирана с           
Решение на ЦИК № 2018-НС/11.02.2021г. за регистриране на кандидатска листа за           
участие в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., подписано от            
Мария Капон – пълномощник на представляващия коалицията. Към предложението са          
приложени: 22 /двадесет и две/ бр. заявления-декларации от кандидатите по образец           
(Приложение № 67 от изборните книжа). Предложението е по утвърдения образец           
(Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок и е             
заведено под входящ № 30 на 02.03.2021 г. в 14:20 часа във входящия регистър на РИК                
на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г.            
(Приложение № 69-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането на 22           
/двадесет и двама/ кандидати за участие в изборите за народни представители,          
насрочени на 04.04.2021г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16 – Пловдив            
констатира, че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК.             
Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни           
представители на 04.04.2021г. 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1,               
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

                                                                          РЕШИ: 

5. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „КОАЛИЦИЯ       
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители           
на 04.04.2021 г. 

6. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
8 

 

№ по ред               Три имена      ЕГН 

1. Николай Димитров Хаджигенов ********* 

2. Мария Василева Капон ********* 

3. Румен Атанасов Атанасов  ********* 

4. Данаил Валериев Радулов ********* 

5. Юрий Иванов Танев   ********* 

6. Иван Димитров Русев  ********* 

7. Константина Емилова Стоянова   ********* 

8. Петя Димитров Терзийска   ********* 

9. Ердал Илханов арифов   ********* 

10. Боряна Йорданова Христева   ********* 

11. Мариела Спасова Стоева   ********* 

12. Мария Вескова Малчева  ********* 

13. Теменужка Николова Кривчева  ********* 

14. Славена Йорданова Килиджийска   ********* 

15. Виолета Петрова Манолова   ********* 

16. Боряна Михайлова Чапарова  ********* 

17. Димитър Николов Диманов    ********* 
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5. ИЗДАВА удостоверения за регистрация по образец (Приложение № 71-НС от 
изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването му. 

Председател: Илиан Иванов  

Секретар: Манка Бабаджанова 

По т. 1 докладва Цеца Бресковска – член на РИК 16 Пловдив. 

На основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната                
избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 59–НС/02.03.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „.ГРАЖДАНИ ОТ         
ПРОТЕСТА“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

ДОКЛАДВА: Цеца Бресковска – член на РИК 16 Пловдив. 

Постъпило е предложение от коалиция „.ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА, регистрирана с          
Решение на ЦИК № 2100-НС/17.02.2021г. за регистриране на кандидатска листа за           
участие в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., подписано от            
Дарин Димитров Георгиев – пълномощник на представляващия коалицията. Към           
предложението са приложени:3 /три/ бр. заявления-декларации от кандидатите по         
образец (Приложение № 67 от изборните книжа). Предложението е по утвърдения           
образец (Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок            

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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18. Васил Танев Василев  ********* 

19. Мюнюр Мюмюнов Моралиев  ********* 

20 Еюб Шериф Садък ********* 

21 Георги Итков Танев ********* 

22 Райна Лалова Дончева  ********* 
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и е заведено под входящ № 31 на 02.03.2021 г. в 14:57часа във входящия регистър на                
РИК на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на            
04.04.2021 г. (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането           
на 3 /трима / кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на             
04.04.2021г.  

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16 – Пловдив            
констатира, че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК.             
Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА!“ за участие в изборите за народни          
представители на 04.04.2021г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1,               
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

                                                                          РЕШИ: 

7. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ        
ПРОТЕСТА“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

8. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

 

6. ИЗДАВА удостоверения за регистрация по образец (Приложение № 71-НС от 
изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването му. 

Председател: Илиан Иванов  

Секретар: Манка Бабаджанова 

По т. 1 докладва Радина Петрова – зам.-председател на РИК 16 Пловдив. 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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№ по ред               Три имена      ЕГН 

1. Дарин Димитров Георгиев ******** 

2. Вихрен Величков Илиев ******** 

3. Димитър Иванов Тухлов ********* 
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РЕШЕНИЕ 
№  60–НС/02.03.2021 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „МИР“ за          
участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

ДОКЛАДВА: Радина Петрова – зам.- председател на РИК 16 Пловдив. 

Постъпило е предложение от политическа партия „МИР“, регистрирана с Решение на           
ЦИК № 2055-НС/15.02.2021г. за регистриране на кандидатска листа за участие в           
изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., подписано от Димитър           
Илиев – пълномощник на партията, упълномощен от Симеон Славчев – председател и            
представляващ политическата партия. Към предложението са приложени: 8 /осем/ бр.          
заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 67 от изборните          
книжа). Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 65 от изборните           
книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 23 на              
01.03.2021 г. в 14:35 часа във входящия регистър на РИК на кандидатските листи за              
участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. (Приложение № 69-НС от             
изборните книжа). Предлага се регистрирането на 8 /осем/ кандидати за участие в           
изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021г. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16 – Пловдив            
констатира, че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК.             
Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на              
партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021г. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1,               
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

                                                                          РЕШИ: 

9. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия „МИР“ за участие в          
изборите за народни представители на 04.04.2021 г. 

10. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 
70-НС от изборните книжа) следните кандидати: 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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№ Собствено 

име 

Бащино име Фамилно 

име 

ЕГН 

1 Димитър Димитров Митев ********** 

2 Ивайло Петров Манджуко

в 

********** 
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7. ИЗДАВА удостоверения за регистрация по образец (Приложение № 71-НС от 
изборните книжа). 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен          
срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК. 

 
Председател:………………………. 

Илиан Руменов Иванов 

Секретар: …………………………. 

Манка Васкова Бабаджанова 

 По т. 1 докладва Манка Бабаджанова – секретар на РИК 16 Пловдив. 

На основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районната                
избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

 

РЕШЕНИЕ № 61 - НС 
Пловдив, 02.03.2021 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 26-НС от 27.02.2021г. на РИК 16 

На 01.03.2021г. е постъпило Предложение в РИК-16 – Пловдив от партия „ДВИЖЕНИЕ            
НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за допълване на кандидатска листа за участие в           
изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., подписано от Борислав           
гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 

625 556; 
+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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3 Милена Георгиева Вацова ********** 

4 Арсен Людвиг Назарян ********** 

5 Онник Харутюн Таракчия

н 

********** 

6 Анелия Руменова Парапуно

ва 

********** 

7 Диана Аргирова Николова ********** 

8 Стамен Цветанов Македонс

ки 

********** 
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Филипов – пълномощник на политическата партия, упълномощен от Минчо Куминев –           
представляващ политическата партия. 

Към предложението е приложено: 1 /един/ бр. заявление-декларация от кандидата по          
образец (Приложение № 67 от изборните книжа). Предложението е по утвърдения           
образец (Приложение № 65 от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок            
и е заведено под входящ № 10 на 01.03.2021 г. в 10:55 часа във входящия регистър на                 
РИК на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на            
04.04.2021г. (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Предлага се регистрирането          
на още 1 /един/ кандидат за участие в изборите за народни представители, насрочени на             
04.04.2021г. 

Партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ е регистрирана за участие         
в изборите за народни представители, насрочени на 04.04.2021 г., с Решение № 26-НС             
от 27.02.2021г. на РИК 16, с листа от двама кандидати. 

След като направи обстойна проверка на представените документи, РИК 16 – Пловдив            
констатира, че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно изискванията на ИК.  

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1,               
т.8, чл.255 от ИК, Районната избирателна комисия в 16 МИР – Пловдив, 

                                                                          РЕШИ: 

1. Изменя решение № 26 от 27.02.2021 год., като добавя и ВПИСВА в регистъра на 
кандидатите за народни представители  (Приложение № 70-НС от изборните 
книжа) следния кандидат на второ място в листата за кандидати за народни 
представители: 

2. ИЗДАВА удостоверение за регистрация на посочения по-горе кандидат по 
образец (Приложение № 71-НС от изборните книжа). 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен 
срок от обявяването му. 

Председател: Илиан Иванов  

Секретар: Манка Бабаджанова 

По т. 2 докладва Манка Бабаджанова – секретар на РИК 16 Пловдив. 

На основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив, 

 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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№ Три имена ЕГН  
1 Райчин Георгиев Рачев *********  
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РЕШЕНИЕ 
№ 62-НС 

Пловдив Град, 02.03.2021 

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на 
Патриотична  коалиция„ВОЛЯ и НФСБ” за участие в изборите за народни 
представители на 04. април 2021 г. 

В Районна избирателна комисия 16-Пловдив са постъпили заявления с искане за 
извършване на промени в състави на СИК, както следва: 

      Заявления с вх.№ 31./27.02.2021г.,вх №41/01.03.2021,”.вх№43/02.03.2021, 
вх№44/02.03.2021 от ПК„ВОЛЯ и НФСБ ” с искане относно промяна в състави на 
СИК,  в  район Тракия, Секции №162206005, №162206023 и  №162206052, Район 
Северен Секция №162204022, Раион Източен Секции №162202070 и №162202057 

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са 
представени и подписани на хартиен носител и на електронен носител. 

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната 
избирателна комисия-16 Пловдив, 

 

 

РЕШИ: 

 1.УТВЪРЖДАВА предложените от Патриотична  коалиция„ВОЛЯ и НФСБ”  замени в 
състави на СИК, съгласно цитираните по-горе заявления, подписани от съответните 
упълномощени представители. 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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Раион Секция Позиция Име, презиме, 
фамилия на 
ЗАМЕСТВАН 

ЕГН  на 
ЗАМЕСТВАН 

Име, презиме, 
фамилия на 
ЗАМЕСТНИК 

ЕГН  на 
ЗАМЕСТ

Тракия 162206005 член Елица Радкова 
Василева 

********** Огняна 
Иванова 
Генова  

********

Тракия 162206023 член Славка 
Георгиева 
Гарова  

********** Недялчо 
Пламенов 
Моллов 

********

Източен 162202070 член Димитър 
Иванов Шилев 

********** Румяна Танева 
Генчева  

********

Северен 162204022 Зам.председател   Костадинка 
Ангелова 
Тодорова 

********
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 2.АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК, посочени в Приложение 
1 към настоящото Решение. 

3.ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК, посочени в в 
Приложение 1 към настоящото Решение. 

4.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни 
лица по смисъла на чл.93, т.1 от НК. 

5.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят 
отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да 
провеждат предизборна агитация. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен          
срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК. 

 
Председател:………………………. 

Илиан Руменов Иванов 

Секретар: …………………………. 

Манка Васкова Бабаджанова 

Закриване на заседанието на 02.03.2021г. в 18:43 часа 

 

гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” №20, тел.: +359 32 
625 556; 

+359 32 633 680; факс: +359 32 628 024; web: www. rik16.cik.bg; e-mail: rik16@cik.bg
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Тракия 162206052 член   Василка 
Николова 
Минева 

********

Източен 162202057 член Миглена 
Пламенова 
Трайкова  

********** Неделина 
Колева 
Ангелова  

********

Източен 162202050 член Катерина 
Тотева Тотева  

********** Миглена 
Пламенова 
Трайкова  

********
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